
Dear Students 

In compliance with the announcement of the Ministry of Higher Education 

regarding the continuation of the teaching and learning process of the students, 

please be informed that the College will start distance learning mode through 

Blackboard platform on Monday 23rd of March 2020. Therefore, you are 

requested to log in to Blackboard to resume learning your course materials. 

Please note that your interaction on Blackboard will be monitored electronically. 

For technical support, please contact the blackboard technician through the 

following email azza.sur@cas.edu.om 

 

**** For general inquiries (study, email or portal) please contact the following 

 e-mail: assistant.sur@cas.edu.om 

 
 

 

 :أعزائنا الطلبة

بناء على بيان وزارة التعليم العالي بشأن استمرار العلمية التعليمية للطلبة نود اعالمكم بأن الدراسة في الكلية سوف 

وبرامج الكترونية مساعدة خالل فترة تعليق الدراسة  Blackboard تستكمل بنظام التعلم عن بعد بإستخدام منظومة

 .م٢٠٢٠مارس  ٢٣الموافق ابتداء من يوم االثنين 

 .لمتابعة دروسكم والتواصل مع المدرسين Blackboard عليه نرجو الدخول لنظام

 .علما بأنه سوف يتم متابعة تفاعلكم في النظام الكترونيا

 وللمساعدة الفنية يرجى التواصل مع مشرف نظام البالكبورد في الكلية عبر البريد االلكتروني

azza.sur@cas.edu.om 

 

 لالستفسارات العامة ) الدراسة أو البريد اإللكتروني أو البوابة (  ****
 يرجع التواصل على البريد االلكتروني التالي:

assistant.sur@cas.edu.om 
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 خبصْص التعله عً بعد يف الفرتٗ احلالٔ٘اليت مت تلكَٔا مً الطلب٘ االضٝل٘ الػاٜع٘ االدْب٘ علٙ 

 ع: ملاذا االضتنساز يف الدزاض٘ عً بعد ّملاذا ال ٓته تادٔل الدزاض٘؟

االلكرتّىٕ ٓتٔح فسص٘ التعله املطتنس مً ادل فَه اكرب ملا ٓته تكدميُ مً مْاد تعلٔنٔ٘ ّمً ادل تفعٔل اكرب  ز: التعله

 للتكئات التعلٔنٔ٘ االلكرتّىٔ٘ املتاس٘.

طب الْقت حب / دخْل اليظاوٍل ضتكٌْ ّقت املػاٍدٗ : ٍل ضتكٌْ احملاضسات يف ّقتَا حبطب اجلداّل الدزاضٔ٘ للطالب؟ع

 املياضب او جيب التكٔد بْقت احملاضسٗ؟

تطنح للذنٔع  ميكً للطالب الدخْل يف اٖ ّقت خالل الْٔو حبطب ّقتُ املتاح، ّضتكٌْ احملاضسٗ متاسُ لفرتٗ طْٓلُز: 

 بالدخْل يف اٖ ّقت خالل الْٔو.

 تكٌْ الدزاض٘ يف بالكبْزد؟ضع: كٔف 

سزات ّمت زفعَا بػكل مطبل ّميكً الدخْل لليظاو عرب زقه املطتددو البالكبْزد ىظاو الكرتّىٕ ٓتْادد فُٔ كاف٘ املكز: 

ّالسقه الطسٖ اخلاص لكل طالب، ّٓتٔح خاصٔ٘ التفاعل املباغس بني االضتاذ ّالطالب ّكرلك زفع احملاضسات بػكل صْتٕ 

 ّمسٜٕ.

 ع: كٔف ميكيين الدخْل يف ىظاو بالكبْزد؟

الدخْل مباغسٗ علٙ السابط  اّ  e-Servicesّاليكس علٙ اخلدمات االلكستْىٔ٘  ز: ميكً للطالب الدخْل عرب مْقع الكلٔ٘

bb.cas.edu.om  

 ال املك زقه مطتددو اّ زقه ضسٖ؟ ع: ماذا اعنل اذا ىطٔت السقه الطسٖ للبالكبْزد؟

   .omazza.sur@cas.edu مع مػسف ىظاو البالكبْزد عرب االمئل االتٕ: ز: تْاصل 

 ع: ٍل ضٔكٌْ التعله االلكرتّىٕ فكط عً طسٓل البالكبْزد؟

  Google classroomضٔكٌْ البالكبْزد ّحبطب طبٔع٘ املكسزات ضٔته اضتدداو بسامر اخسٚ مجل  يظاو االضاضٕز: ال

 مر ّاليت ضٔته اغعازكه بَا عً طسٓل مدزع املكسز.ّغريٍا مً الربا
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 ؟اّ عرب الربامر االخسٚ غبك٘ اىرتىت قْٓ٘ ، كٔف ضاسطس احملاضسٗ عرب البالكبْزدلدٖ ال ْٓدد ع: 

 دْ التْاصل مع مدزع املكسز عرب االمئل ّابالغُ باملْضْع.ز: ىس

 ؟كٔف ضاسطس احملاضسٗ عرب البالكبْزدع: ال ْٓدد لدٖ دَاش ساضب الٕ، 

 ( علٙ ضبٔل املجال.chromeز: ميكً دخْل ىظاو البالكبْزد عرب اهلاتف اليكال عرب املتصفح )

 ع: ٍل ضٔته تطذٔل الػٔاب؟

 ٔته متابع٘ الطلب٘ الكرتّىٔا مً خالل معسف٘ دخْهله لليظاو مً عدمُ.ضز: 

ع: ّصلتيا زضال٘ باٌ التعله عً بعد ضٔبدأ ْٓو االثيني يف سني اٌ بعض االضاترٗ قامْا بتشنٔل بعض احملاضسات قبل املْعد 

 احملدد ؟

الفٔدٍْٓات املطذل٘ ٍٕ عبازٗ عً اختباز جلْدٗ التطذٔل ّالٔ٘ عنل اليظاو مً ادل اجلاٍصٓ٘ ز: ذبنٔل االضاترٗ لبعض 

 ضسات ابتداٛد احملدد علنا باٌ ما مت زفعُ االٌ ضٔظل متاسا ّميكً للطلب٘ بدٛ دخْل اليظاو ّاالضتناع للنشاالكصْٚ قبل املْع

 . ْو االثينيمً ٓ

 ع: ٍل مً املنكً متدٓد تطلٔه االعنال لػآ٘ االضبْع الكادو؟

 ز: ىسدْ التْاصل املباغس مع مدزع املكسز يف ٍرا املْضْع عرب االمئل.

 ع: ٍل ضْف ٓكٌْ ٍيالك بح مباغس ّتفاعلٕ مع املدزع او ضٔكٌْ فٔدْٓ مطذل مطبكا؟

مئل اغعاز يف االّعلُٔ ضٔصلكه  ٘تفاعلٔ بطسٓك٘ سُ ضٔكٌْ ٍيالك اما ز: بياٛ علٙ طبٔع٘ احملاضسٗ ّاملْضْع املساد غس

 .حبطب طبٔع٘ كل حماضسٗ ّكل مكسزاّ زابط لفٔدْٓ ، كرلك ضٔكٌْ ٍيالك فٔدْٓ مطذل برلك  ّكرلك يف البالكبْزد

 ع: ماذا عً املكسزات اليت تكٌْ عبازٗ عً مػازٓع ّذبتاز اىل تصْٓس ّالتْادد يف اماكً ّدبنعات؟

 .بسامر متػابَُضٔته ابالغكه  السكا باملطتذدات سٔح اٌ الكساز ضٔكٌْ مْسد لكل الكلٔات اليت تطسح ز: 

 ع: كٔف ضٔته التعامل مع املػازٓع اجلناعٔ٘ اّ البشْخ املػرتك٘؟

 اشٍا ّّقت التطلٔه.ز: ضٔكْو اضتاذ املكسز بتْضٔح االعنال املطلْب٘ ّطسٓك٘ ادم

 

 

 



 

 

 

 ع: كٔف ضتكٌْ حماضسات العنلٕ لربىامر التكئ٘ احلْٔٓ٘؟

  online simulationز: ضتكٌْ ٍيالك زّابط لعسّض خمربٓ٘ ، كرلك تطذٔل مسٜٕ ّ

 ع: مجٔع كتيب الدزاضٔ٘ مْدْدِ يف الطكً الداخلٕ، ما احلل؟

 كنا اٌ املادٗ العلنٔ٘ ضتكٌْ متاس٘ يف اليظاو.املْاد الداعنُ البدٓل٘.ّضٔكْو بتْفري   ز: علٔك التْاصل مع مدزع املكسز ّابالغُ 

 ع: لٔظ لدٖ معسف٘ بطسٓك٘ اضتدداو البالكبْزد؟

 ضتدداو الضٔته ازضال غسح مبطط عً طسٓك٘ از: 

 ّىٔ٘؟رتع: ٍل ضتكٌْ االختبازات الك

 ز: ضٔته ابالغكه بطسٓك٘ االختبازات حبطب املطتذدات

 ؟او البالكبْزد اذا مل اضتطٔع الدخْل علٙ ىظ ع: كٔف  اتْاصل مع مدزع املكسز

 ز: عرب االمئل.

 ع: ٍل ضٔػنل التعله عً بعد طلب٘ الطي٘ التأضٔطٔ٘؟

 ز: ىعه

 

 

 

 

  


